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Título: Identificando semelhanças 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, trabalharemos com a identificação de semelhanças e diferenças 

entre os alunos e o respeito à diversidade deles. Esse trabalho servirá para que, em momento 

posterior, eles ampliem a noção de respeito à diversidade para a sociedade como um todo.  

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer semelhanças e diferenças entre as pessoas. 

• Respeitar as diferenças entre as pessoas. 

• Ter atitude colaborativa no trabalho em dupla. 

Objeto de conhecimento 

Respeito à diversidade. 

Habilidade 

 (EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, de modo a constatar a diversi-

dade de características, reconhecendo a importância da valorização, do acolhimento e do respeito a 

essas diferenças. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Lápis preto, lápis coloridos e caderno. 

• Ilustrações ou fotografias de crianças ou jovens conversando em parque, com um ou mais 
cães próximos a eles. É possível encontrar ilustrações ou fotografias por meio de uma pes-
quisa de imagens na internet. 

Aula 2:  

• Lápis preto, lápis coloridos, folha de sulfite A3 ou cartolina, varal, prendedor. 

Aula 3:  

• Folha de sulfite, varal, prendedores, folha de papel canson ou cartolina, pincel, tinta gua-
che nas cores branco, preto, marrom, bege e vermelho.  

• Vídeo do TEDx São Paulo “Somos todos Humanae”, disponível na internet. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Apresentando o tema 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

Apresente aos alunos uma ou mais ilustrações ou fotografias de crianças conversando ou brin-

cando juntas em um parque, com um ou mais cães próximos a elas. Proponha a eles que observem a 

cena ou as cenas. As questões propostas adiante levarão a um primeiro levantamento das semelhanças 

físicas entre pessoas e animais. Desse modo, os alunos poderão apresentar os conhecimentos que já 

possuem sobre esse assunto. Proponha a eles as seguintes questões: 

• Quais são as semelhanças físicas que vocês observam nas crianças das imagens?  

• Essas crianças conversam sobre vários assuntos. Os cachorros não falam. O que mais elas 
são capazes de fazer que os cachorros não são? 

• Quais são as semelhanças que existem entre todas as pessoas?  

Deixe-os livres para responder. Se preferir, você pode registrar as respostas na lousa e listar as 

características semelhantes entre todas as pessoas. Pode também pedir a eles que copiem alguns itens 

dessa lista no caderno e as ilustrem. Auxilie-os na percepção, com base em suas próprias experiências, 

de que as semelhanças entre as crianças ilustradas não são apenas físicas. Elas são capazes de pensar, 

falar, escrever, construir coisas, fazer planos para o futuro, etc. Isso, além de outras características, 

diferencia as crianças dos cães. Fique atento para que os alunos mencionem também as características 

próprias de nossa espécie.  

Aula 2 – Desenhando o colega 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Separe os alunos em duplas e peça para as duplas ficarem em pé, com um aluno voltado para 

o outro. Cada um, na sua vez, deverá observar detalhadamente o outro e fazer um desenho dele de 

corpo inteiro, com a folha de papel apoiada sobre um livro. Caso eles tenham dificuldade, permita que 

eles apoiem a folha sobre a carteira. Depois de explicar à turma o que deve ser feito, passe pelas duplas 

a fim de se certificar de que todos estão fazendo os desenhos com empenho e de maneira respeitosa 

com o colega retratado. Incentive seus alunos para que observem cada detalhe do corpo do colega. 

Ao final, peça que pendurem seus desenhos em um varal com um prendedor.  
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Para a condução da atividade, proponha-lhes instruções e questões como estas: 

• Fique em pé olhando para o seu colega de dupla, que também está em pé olhando para 
você. Observe seu colega por alguns minutos.  

• Com o papel, faça um desenho do seu colega de corpo inteiro.  

• Agora é a vez do seu colega observar você e desenhar você de corpo inteiro. 

• Ao concluírem o seu desenho, vocês deverão prendê-los no varal da turma. 

• Quando todos os desenhos estiverem no varal, tente identificar quem são os outros cole-
gas retratados. Quantos você conseguiu identificar? Como você conseguiu identificar cada 
um deles? 

• O que todos vocês têm de semelhante? 

O fechamento da atividade deve ser realizado oralmente. É importante que, ao longo de toda 

a atividade, eles mantenham uma atitude de respeito para com as diferenças que possam existir na 

turma (alunos com óculos, com deficiências físicas, de diferentes etnias, etc.). 

Aula 3 – Conhecendo diferentes cores de pele 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: individual. 

Assista ao vídeo do TEDx São Paulo “Somos todos Humanae” com seus alunos. Ele mostra o 

depoimento de Angelica Dass, fotógrafa e educadora brasileira que mora na Espanha e criou o catálogo 

fotográfico de cores de pele Humanae. As fotografias de Angélica Dass desafiam nossa forma de pensar 

sobre as cores de pele e identidade étnica. Nessa palestra, conheça o que está por trás do seu projeto 

fotográfico, o Humanae, e sua busca por documentar as verdadeiras cores da humanidade. Caso não 

seja possível assisitir ao vídeo com os alunos, procure conhecer o projeto e apresente-o para eles. 

Na sequência, peça aos alunos que façam um desenho do próprio rosto e busquem fazer uma 

cor com tinta guache que se aproxime mais da cor da sua própria pele.  

Aferição de aprendizagem 

Ao final do trabalho, retome as anotações e os desenhos feitos pelos seus alunos. Conduza a 

conversa de modo que eles relacionem o que sabiam e pensavam antes e o que sabem e pensam agora 

sobre o tema. Incentive-os a se expressarem sobre o que aprenderam e sentiram.  

Para a aferição da aprendizagem, avalie a participação de seus alunos durante a realização da 

atividade da Aula 2 e ao responderem o item 5. Você também pode propor a eles itens de 

autoavaliação: 

• Como foi a minha participação na atividade em dupla? 

• Fiz o desenho com bastante empenho? 
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• Trabalhei dentro do tempo oferecido? 

• Deixei o local de trabalho arrumado? 

 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Como podemos diferenciar as pessoas umas das outras? 

2. Você acha que é correto usar o termo “cor da pele” para curativos, peças de roupa e lápis de cor?    

Gabarito das questões 

1. Podemos diferenciar as pessoas pelas características físicas, por suas preferências e sua capaci-

dade em fazer certas atividades.  

2. Espera-se que o aluno perceba que o uso do termo “cor da pele” não está adequado, pois há 

diferentes cores para a pele das pessoas e nem todas apresentam as cores que estão representa-

das nos curativos, nas peças de roupas e nos lápis de cor. 


